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A Jósvafői Tájház vendégkönyvéből 

 
„Nagyon szép Jósvafő, és nagyon tetszett a tájház. Szép régi dolgok vannak! 

Köszönjük a körbevezetést! A Jávor család”, 2013. március 31. 
 

„Gratulálunk az igen érdekes és értékes kiállításhoz! Siegl Ági és Kókai Bandi 

(volt MÁFI geológusok)”. 2013. április 4. 
 

„A tájház híven tükrözi a régi idők paraszti élet kellékeit, az épületegyüttes har-

móniát sugároz! VB” 2013. április 11. 
 

Köszönjük a lehetőséget, hogy találkozhattunk a régi idők emlékeivel – értékei-

vel. Léteznek még elhivatott emberek, akik megőrzik a következő generációk-

nak. A Pint család, Őrsújfalu,” Szlovákia; 2013. április 14. 
 

„Köszönöm szépen! Üdvözlet Törökországból!” Mehmet Tekbas, Markovics 

Laura; 2013. április 14. 
 

„Nagyon köszönöm, hogy az emlékeim közé tehetem ezt a kedves, gyerekkoro-

mat idéző portát az összes benne-rajta lévő tárggyal. Köszönet és további sikeres 

munkát”: Győrfy Katalin – Sydney, AU 
 

„Gyönyörű ez a kis falu és ez a tájház. Köszönjük, hogy láthattuk és felidézhet-

tük a régi időket. Köszönet az idegenvezetésért! Orosz Diána” Érd, 2013. április 

27. 
 

„A Szegedi Biológiai Központ (SzBK) kis csapata sokáig emlékezni fog a Táj-

házra és a házigazda vendégszeretetére! Vígh László és még 28-an” 2013. április 

28. 
 

„Joggal érdemelték ki az „Év múzeuma” címet 2007-ben. Gratulálunk és kö-

szönjük a vezetést! Géza Mao-ról és Juló and Victor Skóciából” 2013. május 16. 
 

„Debrecenből jöttünk, a Debreceni Református Általános Iskolából. Nagyon tet-

szett a Tájház. Reméljük, hogy máskor is visszalátogathatunk ide. Sz. Bálint és 

osztálytársai” 2013. május 
 

„Nagyon remek az idegenvezető, örülünk, hogy megismerhettük Jósvafőt, a falu 

múltját, reméljük, a jövőben is hasonló élményben lesz részünk. Gratulálunk, és 

sok boldogságot kívánunk.” 2013. Május 25. A Debreceni DEKO dolgozói 

 

„Mindannyiunknak tetszett a kiállítás és nagyon jól éreztük magunkat Jósvafőn! 

A miskolci Herman Ottó Gimnázium 11/2 osztálya; 2013. május 25. 
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„Köszönjük a felszíni túra programjait, élményekben gazdag és nagyon elgon-

dolkodtató volt! 

Nagyon hangulatos a tájház, ritka, hogy ilyen gazdagon berendezett legyen! To-

vábbi sok erőt és kitartást kívánunk! Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium ta-

nulói és pedagógusai! 2013. június” 

 

„A Dr. Enyedi Andor Református Általános Iskolából jöttünk Mezőcsátról. Kö-

szönjük a gazdag programokat, a szíves vendéglátást és a finom lángost! Isten 

áldását kérjük további munkájukra! A 4.az osztály Mezőcsátról 

2013. Június 11. kedd” 

 

„A kisgyóni Általános Iskola 5. és 6. osztálya járt itt. A tájház nagyon szép volt! 

Sokunknak nagyon tetszett. A feladatunk az volt, hogy rajzoljunk le egy régi 

tárgyat, jó rajzok sikeredtek! Köszönjük a jó programokat és a vendéglátást! 

Reméljük, még sikerül ellátogatnunk ide. 2013. június 13. Csütörtök,” sok alá-

írás 

 

„Nádudvarról érkeztünk, igazán szép a tájház és az udvar. Ajánlani fogjuk isme-

rőseinknek, hogy látogassanak ide. Papp Ildikó ás Petrusz László 2013. június 

14.” 

 

„Köszönjük a nagyszerű és szakszerű „tárlatvezetést”. Szép és izgalmas a gyűj-

temény. Dékány István Budapest, 2013. június 16.” 

 

„Köszönet elsősorban a jósvafői élet szinte minden területére kiterjedő gyűjtő-

munkáért, a lenyűgözően részletes és pontos idegenvezető munkáért és az él-

ményszerű kiállításért. A rövid, de annál tartalmasabb, lényegre törő szóbeli tá-

jékoztatásért, amelyet nagy élvezettel hallgattunk. 2013. június 20. 

Mikó Katalin Solymár, Nagy László Solymár” 

 

„Hálás szívvel köszönjük, hogy kevés idő alatt sokat hallhattunk! Rédéről (Ko-

márom-Esztergom megye). 2013. június 22.” 

 

„Régen hallottunk ilyen szülőföldet szeretettel, ismerettel és élvezhetően érthető 

előadást! Nagyon köszönjük! Mi városiak talán most értettük meg jobban a 

„mai” vidéki-falusi emberek életét és életvitelét. Tisztelet Nekik! 

Dunaharaszti nyugdíjasok klubjának 50 tagja kívánja, hogy sikerüljön fenntarta-

ni ezt a szép kis falut! 

Fentiek nevében: Dobrovits Istvánné” 


